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Одговори на заблуде хришћанских 

мисионара  

 

Заблуда: Кур'ан није Божија Књига, већ сотонин 

рукопис! 

Исто су и мекански пагани говорили 

Мухаммеду, нека су Божији мир и благослов над 

њим, оптужујући га да не добија објаву од Бога, већ 

од шејтана (сотоне).  

Аллах Узвишени каже:   

 Он је, заиста, Кур'ан племенити у Књизи 

брижљиво чуваној - додирнути га смеју само они 

који су чисти – он је Објава од Господара светова. 

(Кур'ан, Ел-Вакиа, 77-80)  

Књига брижљиво чувана је Левхи-Махфуз, 

коју могу додирнути само они који су чисти од свих 

греха и зала. То могу бити само анђели. Шејтану 

(Сотони) је апсолутно забрањено примаћи јој се.  

Пошто се шејтан не може примаћи Књизи, 

нема говора о томе да он може написати или неком 

"објавити" Часни Кур'ан.  

У поглављу Шуара (210-212) стоји:  



Кур'ан не доносе шејтани, незамисливо је да 

то они чине; они то нису у могућности, они никако 

не могу да га прислушкују. (Еш-Шуара, 210-212)  

Велики број људи има погрешан концепт о 

сотони (шејтану). Верују да сотона може урадити 

скоро све што пожели, осим неколицине ствари које 

може само Бог. Према њиховом схватању, сотона је, 

по питању моћи, само мало нижи од Бога. Пошто 

неки људи не желе прихватити да је Часни Кур'ан 

чудесна Божија објава, кажу да је он сотонино дело. 

Да је сотона написао Кур'ан, не би био 

споменут у погрдном контексту у том истом Кур'ану! 

На пример, сура Ен-Нахл (98) каже:  

Када хоћеш да учиш Кур'ан, затражи код 

Аллаха заштиту од шејтана (сотоне) проклетог, он 

доиста нема никакве власти над онима који верују 

и који се у Господара свога поуздају.  

Велики број кур'анских ајета (одломака) даје 

јасне доказе да сотона није аутор Кур'ана. 

А ако шејтан покуша да те на зло наведе, ти 

потражи уточиште у Аллаха, Он уистину све чује и 

зна. (Кур'ан, Ел-А'раф, 200)  



Зашто би сотона учио следбенике да, кад год 

их наводи на зле мисли, траже уточиште код Аллаха, 

иако је сотона отворени Божији непријатељ?  

Аллах Узвишени каже:   

 О људи једите од онога што има на земљи, 

али само оно што је допуштено и што је пријатно, 

и не следите шејтанове стопе, јер вам је он 

непријатељ очевидни! (Кур'ан, Ел-Бекара, 168.) 

       

 О синови Адамови, зар вам нисам наредио: 

"Не клањајте се шејтану (сотони) он вам је 

непријатељ отворени ..." (Кур'ан, Ја-син, 60.)  

Шејтан је искусан и интелигентан. Није ни 

чудо да је у умове неких људи убацио идеју да је он 

лично аутор Кур'ана. Међутим, он је у односу на Бога 

занемарљив, јер само Аллах зна све и ништа Му није 

скривено. Аллах је знао да ће шејтан доћи с таквом 

идејом, па је онима који проучавају Кур'ан оставио 

велики број доказа да је Кур'ан Божија, а не шејтанова 

реч.  

У Јеванђељу по Марку стоји:  

Ако је краљевство у себи несложно, онда не 

може опстати такво краљевство.  



Ако је кућа у самој себи несложна, онда не 

може опстати таква кућа.  

И ако сотона устане против самом себи и 

несложан је самим собом, онда не може опстати, 

него ће пропасти. (Нови Завет, Јеванђеље по Марку, 

3:24-26) 

 


